
UCHWAŁA NR XL/372/18
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bierutowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., 
poz. 1875 z późn. zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 15 lutego 2018r. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Bierutowie.

§ 2. Uzasadnienie niniejszego rozstrzygnięcia stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bierutowie do powiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia sprawy, poprzez przesałnie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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UZASADNIENIE   

do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lutego 2018 r. 

 na Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bierutowie.  

 Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Bierutowie, zbadała skargę, 

złożoną w dniu 15 lutego 2018 r. na Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Bierutowie.  W dniu 19 lutego 2018 r. Burmistrz Bierutowa uznając się niewłaściwym, 

działając zgodnie z art. 229 pkt 3 w związku z art.  231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), przekazał 

celem rozpoznania, skargę jaką otrzymał w dniu 15 lutego 2018 r., 

 w tym samym przedmiocie. Obie skargi dotyczyły stanu polegającego w mniemaniu 

Skarżącej na, cyt.: ,,nienależytym wykonywaniu zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom szkoły, w szczególności małoletniej […] bezpiecznych 

 i higienicznych warunków pobytu w szkole poprzez umożliwienie udziału w zajęciach 

dydaktycznych i pobytu w szkole uczniowi […] niekontrolującemu swoich potrzeb 

fizjologicznych i niezapewnienie opieki temu dziecku […]. W dalszej części skargi, Skarżąca 

podnosi: cyt.: ,, […] córka […] uczennica klasy […] Szkoły Podstawowej w Bierutowie 

zaraziła się bakterią COLI, uczestnicząc w zajęciach na terenie szkoły […]. 

 W dniu 27 lutego 2018 r. Przewodnicząca Komisji przesłała pismo, w którym zwróciła 

się do Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bierutowie o ustosunkowanie się do treści skarg 

 i przedłożenie ewentualnych dokumentów dotyczących stanu faktycznego przedstawionego 

w skargach. Komisja zaproponowała spotkanie, do którego doszło w dniu 6 marca 2018 r. 

Na spotkaniu z Komisją Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bierutowie przedstawiła 

swoje stanowisko w sprawie, i omówiła stan faktyczny będący przedmiotem skargi. 

Przedstawiła Komisji liczne dowody potwierdzające, że zarządzana przez jej osobę Szkoła 

Podstawowa w Bierutowie, jest placówką prowadzoną rzetelnie, a zarzuty sformułowane 

 w skardze nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym opisanym w skardze.    

 Pani Dyrektor przedstawiła Komisji, że z wniosku i inicjatywy Skarżącej w szkole 

doszło do licznych kontroli, placówkę bowiem kontrolowały:  

1. W dniu 8 lutego 2018 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy, ul. 3-

go Maja 20, 56-400 Oleśnica. 
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2. W dniu 15 lutego 2018 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 

1, 50-153 Wrocław.  

3. W dniu 19 lutego 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy, ul. 3-go 

Maja 20. 

Kontrole przeprowadzone przez wymienione wyżej instytucje, nie wykazały żadnych 

nieprawidłowości, w funkcjonowaniu i działalności szkoły, wręcz przeciwnie, bowiem  

w protokole z dnia 15 lutego 2018 r. Kuratorium Oświaty w Wrocławiu stwierdza: 

 ,,Z oglądu placówki oraz wywiadów przeprowadzonych z Dyrektor Szkoły Panią 

Małgorzatą Kuligowską […] wynika, że Szkoła Podstawowa w Bierutowie im. I Dywizji 

Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki, jest placówką, która zapewnia 

bezpieczeństwo psychiczne jak i fizyczne uczniom. Sale lekcyjne są zadbane i czyste. 

 W budynku panuje ład i porządek, toalety są czyste, uczniowie mają dostęp do środków 

higieny osobistej. Szkoła jest codziennie sprzątana. […] Wnioski z przeprowadzonego 

oglądu i wywiadu znajdują potwierdzenie w wyciągu z protokołu kontroli  

Nr 124/HDM/17 z dnia 05 października 2017 r. przeprowadzonej przez Sanepid 

 w Oleśnicy. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości i nie wydano 

zaleceń. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej […], szkoła posiada 

Procedurę postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych i pasożytniczych, 

a także Procedurę postępowania z dzieckiem przewlekle chorym.” 

W następnym protokole z dnia 19 lutego 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

stwierdza, cyt.: ,,[…] skontrolowana dokumentacja potwierdza wymianę informacji  

i szczegółowy opis działań podejmowanych przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej 

 w Bierutowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie. Dokumentacja 

medyczna udostępniona przez placówkę potwierdza, że uczeń jest dzieckiem zdrowym, 

 nie jest nosicielem choroby zakaźnej. Powyższa sytuacja nie stanowi zagrożenia sanitarno- 

epidemiologicznego dla samego dziecka, czy też dla otoczenia w którym się znajduje. […]”.  

W dniu 6 marca 2018 r. Komisja wystąpiła do Skarżącej, aby ta przedłożyła dowody 

potwierdzające opisywany przez nią stan faktyczny, ujęty w skardze, że oto dziecko Skarżącej 

zaraziło się bakterią COLI, uczestnicząc w zajęciach  na terenie szkoły. W dniu 9 marca 2018 

r. wpłynęła odpowiedź Skarżącej i załączone dokumenty dotyczące badań laboratoryjnych 

oraz karta konsultacji medycznych. Z dokumentów tych jednak nie wynika, że zarażenie 

nastąpiło na terenie Szkoły Podstawowej w Bierutowie, jak twierdzi Skarżąca. Wynika z nich 
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jedynie to, że do zarażenia bakterią COLI doszło w czasie ferii zimowych, a zatem w czasie 

kiedy dziecko nie przebywało w szkole. 

 Rada Miejska ustaliła następujący stan faktyczny: Skarga jest bezzasadna, Komisja 

Oświaty  Rady Miejskiej w Bierutowie nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości 

 w działalności Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bierutowie, a wręcz przeciwnie ocenia, 

 iż działania Dyrektora Małgorzaty Kuligowskiej, w zbadanych okolicznościach 

przedstawionych przez Skarżącą, są ze wszech miar prawidłowe i rzetelne, o czym świadczą 

licznie przedstawione dowody w postaci protokołów z przeprowadzonych w szkole kontroli. 

Ze strony Skarżącej nie nastąpiło natomiast udowodnienie przedstawionych twierdzeń. 

 Na tym zakończono i postanowiono oddalić skargę jako bezzasadną. 
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